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SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
www.cystersichicago.net
DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz
O. Piotr Pucia, OCist. — Wikariusz
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742-9841

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Sekretariat:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Elżbieta Ceisel –Mikowska
(708) 467 - 0436 wew. 110
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE:
Sobota: 5.00pm
Niedziela: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm, 6:00 pm

W TYGODNIU:
Codziennie 7:oo am, 8:oo am
Wtorek — 7:00 pm Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka
Środa - 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej.
Czwartek - 7:oo pm - Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.
Piątek - 7:oo pm - Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
I- piątek każdego miesiąca - Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa - 7:oopm
I- sobota każdego miesiąca - modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm,
o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY O GODZ. 6.30 i 7.30 RANO
I DODATKOWO OD WTORKU DO PIĄTKU O GODZ. 6.30 WIECZOREM
NIE MA SPOWIEDZI PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH
W każdy pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm.

SAKRAMENTY:
CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty wymagane jest świadectwo urodzenia
dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z
parafii, do której należą rodzice dziecka.
MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby
zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm.
NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy
kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Nehemiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię
prorokiem dla narodów.
Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci
rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem
przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną,
kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi,
przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i
ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają
cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię
ochraniać”.

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.
Moje usta będą głosiły Twoją
sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Koryntian
Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę
jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i
aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź
brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar
prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
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możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie
miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości
bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie
jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków,
który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części
bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem
się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą
w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i
zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość,
te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
Alleluja, alleluja, alleluja
Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą
nowinę,
więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza,
Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie
jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z pewnością
powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum«”. I dodał: „Zaprawdę powiadam
wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w
Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód
panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został
posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z
nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż
na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go
strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 6 lutego

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisławę Kępka

8.00 — Za +Jana Sarna

8.00 — Za + Heleny i Jana Styrczula

10.00 — Za +Józefa Dziadkowiec w 25 rocznicę śmierci

10.00—Za +Stanisława Trybułę

12.00 — Za +Jerzego Łukaszyńskiego w 3 r. Śmierci

12.00 — Za +Wawrzyńca Działek w rocznicę śmierci

18.00 — O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00 — Za +Stanisłwa Zimoń

Dla Karoliny w 5 Rocznicę Urodzin

rADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIĘTEJ

W każdą niedzielę O GODZ. 8:00 rano na falach RADIA
CHICAGO 1030AM lub 1300AM (www.polskieradio.com )
lub na żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live)
oraz na profilu Facebook (Cystersi w Chicago)

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc
przy sprzątaniu naszej świątyni . Osoby
pragnące pomóc w dbaniu o wygląd
naszego miejsca zapraszamy w każdą
sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 rano.

BIURO PARAFIALNE
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO

wtorki, czwartki i piątki:
od godz. 6—8pm
soboty:
9—10.30 rano
Kontakt:
(708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO czyli
Matki Boskiej Gromnicznej
SRODA—2 LUTEGO
MSZE ŚW. O GODZ. 7.00; 10.30
i o godz. 7.00 wieczorem
____________________________________________

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA —
4 luty —
Po Mszy św. o godz. 8.00 rano Nabożenstwo
pierwszopiątkowe. Od godz. 3.00pm do 7.00pm adoracja
Najswiętszego Sakramentu. Podczas trwania adoracji
możlliwość spowiedzi pierwszopiątkowej.
O godz. 19.00 – Msza św. i Nabożenstwo do Najświęszego
Serca Pana Jezusa.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA —
5 luty —
W sobotę 5 lutego zapraszamy na Nabożeństwo
Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny, które rozpoczniemy o godz. 7:00 wieczorem
z Mszą świętą o godz. 9.00pm. Nabożeństwo zakończymy
Mszą św. o północy.

INTENCJE PAPIESKIE NA LUTY
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet
konsekrowanych - dziękując im za ich misję i odwagę - aby
nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań
naszych czasów.
CZYM SĄ INTENCJE PAPIESKIE?

KOLEKTA NIEDZIELNA

23 stycznia — $5,816
Amieryka Łacińska— $3,452

Bóg zapłać!

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się
w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że
jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o
błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka
modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi.
Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to
modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany
miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego
samego.
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ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO - MATKI BOŻEJ
GROMNICZNEJ
Czterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu
Kościół obchodzi święto
Ofiarowania Pańskiego,
zwane dawniej świętem
Oczyszczenia
Najświętszej Maryi
Panny. W polskiej
tradycji - świętem Matki
Bożej Gromnicznej.
Ofiarowanie Pana
Jezusa w świątyni
jerozolimskiej było
ważnym wydarzeniem
w życiu Świętej Rodziny.
Św. Łukasz Ewangelista
tak je opisuje: „Gdy zaś
nadszedł dzień
poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżeszowym,
oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany
Panu, według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim:
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest
powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa
gołąbki” (Łk 2, 22-24).
Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez
czterdzieści dni po urodzeniu chłopca, a przez osiemdziesiąt
dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała nieczysta. Nie
wolno jej było dotykać niczego świętego ani wchodzić do
świątyni. Po upływie tego czasu matka musiała przynieść do
świątyni jednorocznego baranka. „Jeśli zaś ona jest zbyt
uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie
synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę
całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za nią i będzie
oczyszczona” (Kpł 12, 8).
Podstawą tego przepisu była myśl o kontraście między
absolutną świętością Boga a grzesznym człowiekiem.
Grzech pierwszych rodziców sprowadził na ziemię śmierć,
zszargał daną ludziom świętość. Odtąd dobro przeplata się
ze złem w ludzkim życiu, już od narodzin. Ale pragnącym
świętości Bóg zezwolił na oczyszczenie. Matka Boża nie
musiała poddawać się tym przepisom, bo narodziła się bez
grzechu pierworodnego, a Syna swego poczęła i urodziła w
dziewictwie. Tak chciał Bóg. Pomimo to dopełniła
nakazanego prawem obowiązku: udała się do świątyni i
złożyła ofiarę ubogich kobiet - dwa gołąbki. Była posłuszna
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Prawu, nie chciała wywołać zgorszenia uchylaniem się od
przepisów, ponieważ o Jej dziewictwie wiedział tylko św.
Józef.
Pamiątkę tego dnia, w którym w jerozolimskiej świątyni
starzec Symeon wziął na ręce sześciotygodniowe
Dzieciątko, uniósł Je wysoko z najwyższą czcią, poznając w
Nim Zbawiciela świata, Kościół obchodził już w IV w. Od
połowy V w. ustalono datę 2 lutego jako święto Prezentacji
Dzieciątka Jezus.
W VII w. pojawia się nazwa Oczyszczenia Najświętszej
Maryi Panny. Tego dnia święci się w kościołach świece.
Blask ich płomieni rozprasza mrok nocy, ale jest niczym
wobec tej jasności, którą przyniósł na świat Chrystus: „Ja
jestem światłem dla świata. Kto idzie za Mną, nigdy nie
będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło
życia” (J 8,12). Chrystusowe światło wydobyło ludzkość z
mroku grzechu i beznadziei, a płomyczek świecy
poświęconej w Dniu Ofiarowania Pańskiego ma o tym
przypominać.
Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy znak Bożej
jasności, zapalano w trudnych chwilach, kiedy tylko
interwencja Opatrzności mogła pomóc. Podczas burzy
stawiano te świece w oknach, stąd nazwa - gromnice.
Gromnicami zażegnywano klęski gradowe, ich dymem
kreślono znaki krzyża na drzwiach, piecu, oknach i belkach
stropowych jako zapory przeciw nieczystym siłom i
nieszczęściom. W każdym domu była przynajmniej jedna
gromnica. Zapalano ją przy konającym, aby jej światło płomyk Bożej miłości - ogarnęło umierającego w ostatniej
ziemskiej chwili, ulżyło w cierpieniu i poprowadziło wprost
do wiekuistej światłości. Dzisiaj, w wielu domach zobaczyć
można jeszcze obrazki przedstawiające Matkę Bożą owianą
śnieżną nawałnicą, gestem pełnym troski osłaniającą
płomień gromnicy. W dali z jednej strony widniały
przysypane śniegiem chatynki, porozrzucane wśród
pagórków, a z drugiej strony stado wilków. Bestie
powyciągały szyje, wyjąc z głodu. Najświętsza Panienka
stanęła między nimi a uśpioną wsią i żadne ze strasznych
zwierząt nie ośmieliło się przekroczyć granicy blasku
niesionego przez Nią światła. Wilki osaczyłyby i pożarły
ludzi, tak jak zło osacza ludzkie dusze, ale Najlepsza Matka
czuwa nad swoimi dziećmi i otacza je opieką.
Dzień Matki Bożej Gromnicznej kończył okres świątecznych
zabaw. Kto nie wyrzucił choinki na Trzech Króli, zrobił to
teraz. Kolędnicy kończyli obchody, schowali gwiazdę,
królewską koronę i anielskie skrzydła. Wieczorami już nie
było słychać kolęd. Panny, które nie znalazły mężów, znów
musiały czekać ze ślubem aż do Wielkanocy. „Od Matki
Bożej Gromnic będą dziewki trąbić” (płakać). A
niezdecydowani kawalerowie nieraz słyszeli: „W dzień
Panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój śliczny!”
www.niedziela.pl

Str. 6

IV Niedziela Zwykła

ZAŚWIADCZENIA dla PARAFIAN
DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO
ZA ROK 2021
Od 25 stycznia rozpoczynamy wydawanie
zaświadczeń do roliczenia podatkowego.
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą misję w 2021 roku,
proszone są o wypełnienie poniższego formularza i wrzucenie
do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub
o kontakt z biurem parafialnym podczas godzin jego otwarcia
dzwoniąc pod nr 708-467-0436 wew. 110
Dzwoniąc, prosimy o podanie nazwiska, adresu lub nr.
kopertki oraz nr. telefonu . Przygotowane zaświadczenie
będzie wysłane pocztą lub do odebrania w zakrystii lub biurze

ZAŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO ZA ROK 2021
IMIĘ I NAZWISKO :
___________________________________________
___________________________________________
ADRES (prosimy zaznaczyć jeśli adres został zmieniony)
____________________________________________
___________________________________________
TELEFON:

______________________________

E-MAIL: ____________________________________
NR. KOPERTKI:

_____________

Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na naszą
Misję (poza ofiarą składaną w kopertki) proszone są o
zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na jaki cel ofiara została
zlożona:

Kwota: $ _________________
Cel: _______________________________________
____________________________________________
Zaświadczenie:
WYSŁAĆ POCZTĄ: ____ ODBIORĘ w BIURZE ______
ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII ______
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SPOTKANIE I PROMOCJA
KSIĄZKI KS. RYSZARD GRONIA,
PROBOSZCZA PARAFII ŚW.
WILLIAMA W CHICAGO

W niedziele, 6 lutego gościem w
naszej Misji będzie ks. Ryszard Groń,
proboszcz parafii św. Williama w
Chicago, który przedstawi nam swoją
książkę: „Ja Katolik—Katolik w
globalnym świecie—Niebezpieczne Wyzwania Ideologii”.
Jest to książka na temat niebezpiecznych wyzwań ideologii:
New Age, Gender, ekologii masonerii, związków
jednopłciowych; bardzo niebezpieczne zjawiska przed
którymi stoi współczesny katolik; daje ona porcje
podstawowych wiadomości na ten temat by moc się
zorientować z jakimi niebezpieczeństwami musimy się
zmierzyć.

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

Your
ad

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

THE FLOWER SHOP

Plants • Cut Flowers
Cemetery Decorations
Across Resurrection Cemetery
Open 7 Days (708) 458-0788
7330 Archer Rd., Justice

could
be in this
space!

ANNA RAPCIAK
Realtor
Mowie Po Polsku

• BUY • SELL
• INVEST

Heating & AC
Residential & Commercial

• Sales • Service • Installation
Mowimy
Po Polsku

708.307.6596
ARAPCIAK@C21AFFILIATED.COM

708.563.2388

www.climatechangeinc.net
$89.95 Furnace Clean
and Check
One coupon per system. Must present
coupon at time of service. Not valid
with any other offers or discounts.

SUPPORT THE ADVERTISERS
THAT SUPPORT OUR COMMUNITY
Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: krzystekn@jspaluch.com

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe

Call Nancy Krzystek
708.372.2244
The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch
1-800-621-5197

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

IN YOUR LOCAL
WHY ADVERTISE CHURCH
BULLETIN?

See

Your Ad

in

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising in
the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.

COLOR

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197
977990 Our Lady Mother of the Church (B)

www.jspaluch.com

Email: sales@jspaluch.com

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

Quality Work – Reasonable Prices

Czy Ukonczyles Juz 65 Lat?
Czy Wiesz Jak
Dziala Medicare?

PROTEZY

DEMMIS DENTYSTYCZN E
PLUMBING TECH N I K
& SEWER

AGATA
CZERWOSZ

Ask for a
PARISHIONER
DISCOUNT

773.600.7474 • 708.876.8484
We’re Moving October 1st
New Address

Lic# 055-044826

EMERGENCY
708.420.0806
SERVICE
www.demmisplumbing.com

9844 S. Roberts Rd., Palos Hills

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

NAPRAWA
GWARANCJA JAKOSCI!!

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

708.263.5106
8695 S. Archer
Willow Springs

Say Good-bye to Clogged Gutters!
End of the
Year Sale!

What We Can Offer You and Your Business:
• Many ad size options to meet your budget in color or black and white
• One-on-one customer service to help build and design your ad
• The ability to change your ad up to 12 times per year

J.S. Paluch Company

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material. Discount applied
by representative at time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Call during this program & receive a
$50 restaurant gift card with in-home
estimate & free gutter inspection!
Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail value is $50. Offer sponsored by LeafGuard
Holdings, Inc. Limit one gift card per household. LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection.
This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID, understand English, and
be legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of LeafGuard
or affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home
consultation within the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal or greater value if it
deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.darden.com/gift-cards/terms-and-conditions)
of such gift card will be mailed to the participant via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form
provided at consultation. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation. Offer
ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

1.800.621.5197 CALL NOW 708-462-6373
“GORALSKO CHATA”
12333 S. HARLEM
PALOS HEIGHTS

708.942.3688

Check It Out Today!

HIGHLANDERHOUSERESTAURANT.COM

John Ligas
• Buying?
• Selling?
• Investing?
Mowie Po Polsku
OFFICE
CELL

708.233.9600
708.341.1388

johnligas@sbcglobal.net
6326 W. 87th St., Burbank

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

• LeafGuard®
is guaranteed never to
clog or we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out leaves,
pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder to clean
clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not a flimsy
attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Get it. And forget it.®

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress
and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower
shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap
puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup
of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!
Download Our Free App or Visit
https://www.oneparish.com

POLSKI DENTYSTA
Dr. Agnieszka Knobloch
Family & Cosmetic Dentistry

• GREAT PAY
• PAID VACATION
• NO ESCROW DEPOSIT
• HEALTH INSURANCE
• DRY VAN ONLY
• VOLVO TRUCKS

• Laser Whitening • Crowns
• Cosmetic Dentures • Fillings
• Deep Cleanings

708.746.0007
6949 W. 79th St.
Burbank, Illinois

www.MagnumDentalIllinois.com

CALL AND START TODAY!

708-295-2565
LEMONT

CRYSTAL
GRAND
BANQUETS
• All Occasions
• Funeral Luncheons
• Catering

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
FREE Shipping
✔Friends/Family FREE Activation

630.257.0200
12416 S. Archer Ave.
CrystalGrandBanquets.com
977990 Our Lady Mother of the Church (A)

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

www.jspaluch.com

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

